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Actievoorwaarden 

• De actie loopt van 25 november 2022 tot 31-12-2022. 
• De uitslag wordt bekend gemaakt op 06-01-2023. 
• Je bent zelf al eerder mee geweest met Crusj en de ervaring die je deelt is authentiek. 
• Je krijgt 50% korting op de reissom van een reis met vertrek tussen april en juni met een 

maximum van € 750,-. 
• Alle extra’s zoals verzekeringen e.d. en alle kosten ter plaatse zijn voor eigen rekening. 
• De Algemene Voorwaarden inclusief annuleringsvoorwaarden zijn van kracht. 
• Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten of 

een reisvoucher, ook niet wanneer de winnaar al een bestaande boeking bij Crusj 
heeft vastgelegd.  

• Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit 
voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Deze medewerking geeft geen 
recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook. 

• De winnaar wordt met naam en Instagramaccount genoemd op het Instagramaccount 
van Crusj en op andere sociale media.  

• Crusj mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de 
voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijs wijzigen 
of beëindigen.  

• Indien de reis niet uitgevoerd kan worden als gevolg van een situatie van overmacht of 
als gevolg van maatregelen c.q. reisadviezen die door de lokale of nationale overheid 
worden voorgeschreven gerelateerd aan een epidemische of pandemische 
ziekte – waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot COVID-19 – zal er in overleg 
gezocht worden naar een nieuwe vertrekdatum. 

• In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan 
Crusj. 

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met 
deze actievoorwaarden.  
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